Gevraagde verrichtingen Pavo Cup voorselecties vijfjarigen

De gevraagde verrichtingen worden voorgelezen door een ringmeester.

Deze gevraagde verrichtingen zijn richtlijnen. Er kan door de jury/ringmeester wat worden
afgeweken hiervan bijvoorbeeld wat betreft de volgorde en / of snelheid waarin de verrichtingen
na elkaar gevraagd worden.

De jury neemt plaats aan het midden vd korte zijde. De ringmeester bevindt zich in de buurt van de
jury.

Er wordt gereden zonder zweep

Beginnen in arbeidsdraf op de linkerhand
Lange zijde H-K enkele overgangen tonen arbeidsdraf - middendraf
P een volte 10 tot 12 meter, gevolgd door ongeveer 20 meter schouderbinnenwaarts
Over de diagonaal H-F van hand veranderen en tweemaal een overgang tonen naar arbeidsstap en na
enkele passen aandraven
V een volte 10 tot 12 meter, gevolgd door ongeveer 20 meter schouderbinnenwaarts
Tussen B en P in arbeidsstap overgaan
K-M van hand veranderen en daarbij het paard de hals laten strekken
Korte zijde bij C paard weer in de hand stellen en aandraven
Op korte zijde bij A aanspringen in linkergalop
Lange zijde F-M arbeidsgalop
Op korte zijde bij C volte 10 tot 12 meter
Lange zijde H-K enkele overgangen tonen arbeidsgalop - middengalop
Op korte zijde bij A arbeidsdraf
Over diagonaal H-F van hand veranderen, enkele overgangen tonen arbeidsdraf - middendraf
Op korte zijde bij A aanspringen in rechtergalop
Lange zijde K-H arbeidsgalop
Op korte zijde bij C volte 10 tot 12 meter
Lange zijde M-F enkele overgangen tonen arbeidsgalop - middengalop
Op de korte zijde bij A overgang arbeidsdraf
Midden van de lange zijde bij B grote volte, op de volte het paard de hals laten strekken daarbij
lichtrijden/doorzitten naar keuze, na maximaal anderhalf maal rond een overgang maken naar de
arbeidsstap
Paarden in de hand stellen (nog steeds op grote volte) tussen B en E, enkele tempowisselingen
(middenstap – arbeidsstap) in stap tonen, volte maximaal éénmaal rond, daarna stap aan de lange teugel
en hoefslag volgen

